
 

 

Dimarts 22 de setembre de 2015 

Convocatòria de premsa 

 

Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària del Ple de la Junta de 

Veïns de l’EMD de Valldoreix 

 

Dia: 24 de setembre de 2015 

Hora: 20.00 hores. 

Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix. 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple extraordinari del dia 13 de juny de 2015 i del ple 
extraordinari del dia 25 de juny de 2015. 

 
2.  Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 23 de juliol de 2015. 

 
3. Mocions i propostes presentades pels grups al ple: 

 
A) Moció del Grup Municipal CIU, ERC-MES i C’s de suport a les persones refugiades de la 

guerra de Síria i declarar-nos ciutat acollidora  
 

B) Moció presentada pels Grups Municipals de C’s, CIU i ERC- MES sobre la seguretat ciutadana 
 

C) Moció Institucional per al control i constrenyiment de les mesures correctores a aplicar per 
part de l’Ajuntament de Sant Cugat en els episodis de contaminació del torrent de 
Saladrigues, i per a l’actuació en la neteja de les rieres de Valldoreix 
 

D) Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya –Moviment d’Esquerres (ERC-
MES) per tal de crear un equipament autogestionat pel jovent 
 

E) Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya –Moviment d’Esquerres (ERC-
MES), CIU i CUP-PC per tal que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix exerceixi la 
sobirania fiscal 
 



 
 

 
 

4. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des del dia 10 
de juliol de 2015 fins al 31 d’agost de 2015 
 

5. Modificació Pressupostària núm. 8/2015. 
 

6. Modificació del Catàleg de l’Arbrat 
 

7. Acció de govern. 
 

8. Precs i preguntes.  
 

A) Prec presentat per el Grup Municipal de Ciutadans per tal que l’EMD procuri 
fomentar que el govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès rebaixi l'IBI per 
l’any 2016 
 

B) Prec presentat per el Grup Municipal CUP – PC sol·licitant la col·locació d’una senyal 
STOP en carrer Plà/avda. Baixador 

 
C) Prec presentat per el Grup Municipal CUP – PC sol·licitant que es planifiqui la 

Urbanització del carrer del Baixador en el sector de la Capella 
 

D) Prec presentat per el Grup Municipal CUP – PC sol·licitant que es netegi la riera al 
costat del final Passeig Baixador 

 
E) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre la petició efectuada per l’EMD a la 

Diputació de Barcelona per tal que aquesta presti “Suport Tècnic” per a la creació del  
Consell de la Vila a l´EMD de Valldoreix 

 
F) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre PROMUSA 

 
G) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre l’estat de l’execució de sentència 

d’enderroc de tres cases 
 

H) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre el Decret de Presidència 444/15 de 
17/07/2015  

 
I) Pregunta del Grup Municipal de CUP – PC sobre la gestió i adjudicació de les parades 

del mercat dels dissabtes 
 

J) Pregunta del Grup Municipal de CUP – PC sobre el club de fumadors del c/ Sant 
Jaume 

 

 



 
 

 
 

Per a més informació truqueu al 93.674.27.19 o al 639.125.741. Correu electrònic: 
comunicacio@valldoreix.cat. Lloc web: www.valldoreix.cat  
 
També podeu seguir-nos a través de les xarxes socials Facebook i Twitter 


